
                                                     UCHWAŁA NR XIX/103/08

Rady Gminy  Kowiesy

z dnia 14 października 2008 roku

w sprawie uchylenia  Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie  art.  18  ust  2  pkt.  9  lit.  c  oraz  art.  58  ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i art. 

194 ust 2 ustawy  z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  z 2005 r. Nr 

249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy  Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr  XVI/92/08 Rady Gminy  Kowiesy z dnia 6 czerwca 2008 roku w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/ Janina Rybicka



Wyjaśnienie:

 Przedmiotowa uchwała oznacza rezygnację z planowanego zaciągnięcia kredytu w wysokości 

172.894 zł, na termomodernizację Ośrodka Zdrowia.

Na decyzję tą wpłynęło kilka czynników:

− rosnąca stopa WIBOR na bazie której kredyt jest oprocentowany,

− zmiana  warunków  uzyskania  premii  termomodernizacyjnej  (inwestycja  musiała  by  być 

dopiero w toku, a u nas jest już zakończona)

− zwolnienie środków własnych w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z dotacji 

na modernizację dróg gminnych

Dlatego też, postanawia sie zrezygnować z kredytu z tzw. premia termomodernizacyjną

 i sfinansować zadanie własnymi środkami. 

Uzasadnienie:

Kredyt przeznaczony będzie na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Kowiesach polegającą 

na  wymianie drzwi i okien, dociepleniu ścian oraz wymianie pokrycia dachowego.

Ogólne koszty inwestycji to kwota 270.000 zł, z czego 97.106 zł to środki własne,  a kwota 

172.894,00, to przedmiotowy kredyt, po uzyskaniu którego złożony zostanie wniosek do Banku 



Gospodarstwa Krajowego o tzw. premię termomodernizacyjną (oznacza ona to, że spłacamy 

tylko 75 % kredytu, natomiast 25 % jest przyznawana przez BGK).

                                                                        

UCHWAŁA NR   VIII/35/07

Rady Gminy  Kowiesy

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. C oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt 

2 i art. 194 ust 2 ustawy  z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  z 

2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy  Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 85.600,00 zł, 

na finansowanie deficytu budżetu 2007 roku.

2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi  na  realizowaną  inwestycję  pn.  ,,  Modernizacja  oświetlenia 

drogowego gminy Kowiesy”.

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona  w latach  2008-2010.

§ 3.  Środki na spłatę pożyczki będą zapewnione w budżetach lat następnych, w 

których pożyczka będzie spłacana.

§ 4.  Podjęcie czynności  prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu dokona 



Wójt Gminy Andrzej Józef Luboiński.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                           Janina Rybicka

                                                    UCHWAŁA NR  XVI/92/08

Rady Gminy  Kowiesy

z dnia 6 czerwca 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie  art.  18  ust  2  pkt.  9  lit.  c  oraz  art.  58  ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i art. 

194 ust 2 ustawy  z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  z 2005 r. Nr 

249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy  Kowiesy uchwala, co następuje :

§  1.  1.Postanawia  się  zaciągnąć  kredyt  długoterminowy  w  kwocie  172.894,00  zł,  na 

sfinansowanie deficytu budżetu roku 2008.

  2. Kredyt zostanie zaciągnięty na realizowaną inwestycję pn. ,,Termomodernizacja budynku 

gminnego Ośrodek Zdrowia w Kowiesach” w banku  DnB NORD POLSKA S.A. w Warszawie.



§ 2. Kredyt zostanie spłacony  w latach  2009-2018.

§ 3. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami będą zapewnione w budżetach lat następnych, w 

których przypadają spłaty rat kredytu.

§ 4. Podjęcie czynności  prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu dokona Wójt Gminy 

Andrzej Józef Luboiński.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


